
http://www.hadiborneo.wordpress.com/



PENGERTIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMERS FINANCE)

Lembaga pembiayaan konsumen (consumers finance) adalah suatu lembaga atau 

badan usaha yang melakukan kegiatan  pembiayaan pengadaan barang untuk 

kebutuhan konsumen yang dilakukan dengan sistem pembayaran secara 

angsuran atau berkala oleh konsumen

Adapun jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya:

� Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari 

pemasok.

� Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan 

pemasok.

� Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan 

dengan pemasok.





FASB-13:

Suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk 

jangka waktu tertentu.

ELA-UK:

Suatu kontrak antara Lessor dengan Lessee untuk penyewaan suatu jenis 

barang tertentu langsung dari  pabrik atau agen penjual Lessee. Hak mil ik 

barang ada pada Lessor. Lessee Lessee memiliki  hak pakai atas barang 

dengan sewa dalam jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991:

Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan 

barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi  (f inance 

lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi  (Operating lease),  untuk 

digunakan oleh Lessee selama jangka tertentu berdasarkan pembayaran 

secara berkala.

PENGERTIAN SEWA GUNA USAHA/LEASING



3 (tiga) pihak utama dalam Leasing, yaitu:

PENGERTIAN SEWA GUNA USAHA/LEASING

Lessee

Lessor

Supplier

4 (empat) ciri  sewa guna usaha menurut pandangan hukum, yaitu:

� Perjanjian antara Lessor dan Lessee .

� Lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada Lessee .

� Lessee membayar kepada Lessor uang sewa atas penggunaan barang.

� Lessee mengembalikan barang kepada Lessor pada akhir periode dan 

jangka waktunya kurang dari  umur ekonmi barang tersebut. 



PENGGOLONGAN PERUSAHAAN LEASING

Independent
Leasing 

Company

Captive Lessor

Lease Broker/

Packager



TEKNIK-TEKNIK PEMBIAYAAN LEASING
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Direct Financial 
Lease

Direct Financial 
Lease

Sale and Lease 
Back

Sale and Lease 
Back

Leveraged LeaseLeveraged Lease

Syndicated LeaseSyndicated Lease

Cross Border LeaseCross Border Lease

Vendor ProgramVendor Program

Operating LeaseOperating Lease



PERBEDAAN PEMBIAYAAN LEASING DENGAN 

PEMBIAYAAN LAINNYA

Penjelasan Leasing Sewa Beli Sewa Menyewa Kredit Bank

Jenis Barang
Barang bergerak dan tidak 

bergerak

Barang bergerak Barang bergerak perlu 

pemeliharaan

Semua jenis 

investasi

Penyewa/ 

Pembeli

Perusahaan atau 

perseorangan

Perusahaan atau 

perseorangan

Perusahaan atau 

perseorangan

Perusahaan atau 

perseorangan

Bentuk 

Perusahaan
Badan Hukum Supplier Supplier Bank

Pemilikan Barang Perusahaan Leasing Pemilik Barang Pemilik Barang Debitur

Jangka Waktu Menengah Pendek
Menengah/ Pendek/ 

Panjang

Pendek / 

Menengah

Besarnya 

Pembiayaan
100% 80% Lebih rendah 80%

Biaya Bunga Bunga + Margin Tinggi Bunga + Margin spread Interbank rate +

Akhir kontrak

• Menggunakan hak opsi 

untuk membeli seharga 

nilai sisa ke debitur

• Memperpanjang 

kontrak

• Mengembalikan kepada 

Lessor

Barang menjadi 

milik penyewa

Barang kembali kepada 

pemilik

• Kredit lunas

• Jaminan 

kembali



PEMBAYARAN ANGSURAN SEWA GUNA USAHA 

(LEASE PAYMENT)

Besarnya lease payment setiap periode ditentukan oleh faktor-faktor sebagai 

berikut:

� Nilai Barang Modal

� Simpanan Jaminan

� NIlai Sisa

� Jangka Waktu

� Tingkat Bunga

Metode Penghitungan Lease Payment

Payment in 
Advance Payment in 

Arrears



Dari sisi Lessor
Berdasar pada prinsip bahwa Leasing merupakan suatu pembiayaan sehingga aktiva yang 

di lease akan menyebabkan timbulnya tagihan sewa guna usaha yang umumnya 

dilakukan berdasarkan jumlah bruto, namun pada praktiknya terkadang piutang 

dibukukan berdasarkan jumlah neto. Selisihnya akan dinyatakan sebagai unearned 

income.

METODE AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA

Dari sisi Lessee
Metode perlakuan akuntansi yang digunakan adalah metode kapitalisasi yang didasarkan 

pada prinsip sewa guna usaha harus dicatat sebagai kewajiban sejumlah nilai tunai 

seluruh pembayaran sewa guna usaha minimum namum tidak boleh melebihi nilai wajar 

aktiva yang di-lease. Sejalan dengan pencatatan barang yang di-lease sebagai aktiva, 

Lessee harus melakukan depresiasi atasnya. Metode ini sering pula disebut dengan on 

balance sheet presentation.



Dari sisi Lessor
Lessor tetap mencatat aktiva yang di-lease sebagai bagian dari aktiva tetap milik 

perusahaan sehingga Lessor tetap melakukan penyusutan atas aktiva tersebut. 

Pembayaran sewa guna usaha akan dicatat sebagai pendapatan sewa guna usaha dan 

bila ada biaya penyiapan yang dikeluarkan maka akan ditangguhkan dan diakui secara 

proporsional dengan pendapatan sewa guna usaha.

METODE AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA

Dari sisi Lessee
Metode yang digunakan lebih mudah dan sederhana karena diperlakukan langsung 

sebagai biaya berdasarkan metode garis lurus.



PERLAKUAN PERPAJAKAN SEWA GUNA USAHA

Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Lessor adalah sebagai berikut:
a. Penghasilan Lessor yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa

guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha;

b. Lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewagunausahakan dengan hak

opsi;

c. Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam Pasal 3

Keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak

Lessor;

d. Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan

dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sejumlah 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata

saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi.

e. Kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada

awal tahun pajak yang bersangkutan;

f. Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya

dibebani untuk menutup kerugian dimaksud maka sisanya dihitung sebagai penghasilan,

sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya dapat

dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto.

KMK Nomor 

1169/KMK.01/1991



PERLAKUAN PERPAJAKAN SEWA GUNA USAHA

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai bagi Lessor adalah:
Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi dari Lessor kepada Lessee,

dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Lessee adalah sebagai berikut:
a. Selama masa sewa guna usaha, Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal

yang disewa guna usaha, sampai saat Lessee menggunakan hak opsi untuk membeli;

b. Setelah Lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, Lessee

melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang

modal yang bersangkutan;

c. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh Lessee kecuali pembebanan

atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Lessee sepanjang

transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan ini;

d. Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam Pasal 3

Keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna

usaha.

e. Lessee tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang

dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi.



PERLAKUAN PERPAJAKAN SEWA GUNA USAHA

Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Lessor adalah sebagai berikut:
a. Seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh Lessor

merupakan obyek Pajak Penghasilan.

b. Lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan tanpa

hak opsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 beserta

peraturan pelaksanaannya.

KMK Nomor 

1169/KMK.01/1991

Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Lessee adalah sebagai berikut:
a. Pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh Lessee adalah

biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

b. Lessee wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa

hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada Lessor.

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai bagi Lessor adalah:
Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi dari Lessor kepada Lessee,

terhutang Pajak Pertambahan Nilai.



*


